Załącznik nr 5 do SIWZ
modyfikacja z dnia 20.08.2019r.
Umowa nr WSZ.DZP……………….. Wzór umowy
zawarta w dniu ….................................,
pomiędzy
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100
Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS: 0000017228, NIP: 836 10 81 857,
REGON: 000657119
reprezentowanym przez:
________________________________________
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
___________________z siedzibą w _______________przy ul___________________, (kod: _____________),
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS…………………….., NIP……………………….., REGON
…………………...,
reprezentowaną przez:
1. _____________________________________
zwaną dalej „Wykonawcą”
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 221 tys. euro
numer postępowania: WSZ.DZP.261.1.17/2019 na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.)

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z
procedurami producenta aparatury medycznej i usuwanie awarii dla pogwarancyjnej aparatury medycznej
mającej na celu utrzymanie w/w sprzętu w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej – Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Maksymalna wartość wynikająca z tytułu wykonania niniejszej umowy w okresie 36 miesięcy - zgodnie z
załącznikiem nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy, pakiet nr ……… wynosi:
netto: ……………………………. zł, VAT ………………%,
brutto:............................... zł ( słownie: ................. złotych).
3. W przypadku awarii aparatury medycznej zryczałtowana stawka za jedną roboczogodzinę zawierającą
koszty części zamiennych, koszty pracy, dojazdu, delegacji, noclegów (pakiet nr 1 A) - zgodnie z
załącznikiem nr 2 A – Formularz asortymentowo – cenowy Wykonawcy wynosi:
……………………….. zł netto, VAT %.............
………………………….zł brutto (słownie ..................................)
4. W przypadku awarii aparatury medycznej zryczałtowana stawka za jedną roboczogodzinę (pakiet nr 1, 1B,
1C,2,3,5,6,7)- zgodnie z załącznikiem 2 A – Formularz asortymentowo – cenowy Wykonawcy wynosi:
……………………….. zł netto, VAT %.............
………………………….zł brutto (słownie ..................................)
W przypadku, gdy szacowana wartość jednorazowej wymiany części zamiennych przekroczy kwotę
1 000,00 zł netto, należy przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową w celu akceptacji.
5. Kwota brutto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, zawiera wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy, określonego w §1 ust.1. w szczególności: dojazd do siedziby
Zamawiającego inżyniera serwisu, koszty przesyłki sprzętu, koszty robocizny oraz wszelkie koszty utrudnień
związanych z realizacją umowy, inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia,
wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki
cenotwórcze.

§2
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązany jest
dochować należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
2. Wykonawca oświadcza, że w ramach niniejszej umowy będzie dostarczał wszelkie części zamienne, jakie
okażą się potrzebne do zapewnienia pełnej sprawności i funkcjonalności sprzętu.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach umowy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne
będą nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia i odbioru od
Zamawiającego podlegających wymianie części wymontowanych (uszkodzonych) ze sprzętu, a także
opakowań dostarczonych części zamiennych i materiałów, które pozostaną po wykonaniu usług objętych
niniejszą umową.
5. Części, opakowania i materiały, o których mowa w ust. 4, po wykonaniu usługi stają się własnością
Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dalsze postępowanie z odebranymi od
Zamawiającego częściami, opakowaniami i materiałami, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących postępowania z takimi częściami, opakowaniami i
materiałami w zakresie utylizacji i recyklingu. Wszelkie procedury związane z ich utylizacją lub recyklingiem
ciążyć będą na Wykonawcy i wykonywane będą na jego koszt i ryzyko w ramach zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy
§3
Podstawowe obowiązki Wykonawcy
1. Przeglądy okresowe będą wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego.
2. Zakres obowiązków do wykonania podczas okresowych przeglądów technicznych oraz napraw zawiera
załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszej umowy.
3. W przypadku awarii urządzenia do 30 dni po wykonanym przeglądzie technicznym, Wykonawca wykonuje
usługę bezpłatnie. Zapłata za taka usługę może być pobierana dopiero wtedy jeśli awaria wystąpi po 30 dniu
od daty wykonania przeglądu technicznego.
4. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu medycznego do 30 dni po wykonanej naprawie, Wykonawca
wykonuje usługę bezpłatnie jeżeli dotyczy ponownej awarii tego samego podzespołu, części, usterki. Zapłata
za taką usługę może być pobierana dopiero wtedy jeśli awaria nastąpi po 30 dniu od daty wykonania
naprawy.
5. Wykonawca po wykonaniu każdej czynności w ramach niniejszej umowy, będzie wystawiał protokoły zwane
dalej „raportami serwisowymi".
6. Raport serwisowy musi zawierać co najmniej następujące informacje:
a) datę wykonania czynności, datę i godzinę rozpoczęcia oraz datę i godzinę zakończenia czynności,
b) opis wymaganych przez producenta i wykonanych przez Wykonawcę czynności w ramach niniejszej
umowy, przy czym zakres podejmowanych czynności powinien być zgodny z wykazem czynności
wynikającym z zaleceń producenta sprzętu,
c) opis i nazwę wymienionej części zamiennej oraz datę jej wymiany i okres gwarancji udzielonej przez
producenta,
d) jednoznaczną i wyraźną informację o stanie technicznym: jest sprawny i nadaje się do dalszej
eksploatacji albo jest niesprawny albo jest warunkowo dopuszczony do użytkowania,
e) przy wykonywaniu przeglądów - wystawienie Świadectwa Sprawności Sprzętu dopuszczającego sprzęt
do bezpiecznego używania oraz wskazujący termin wykonania następnego przeglądu.
7. Raport serwisowy jest podstawowym dokumentem obrazującym wszystkie czynności wykonane w ramach
niniejszej umowy, czas pracy Wykonawcy, zużyte części i materiały lub części, które powinny zostać
zamówione w celu naprawy.
8. Niezależnie od wystawianych raportów serwisowych Wykonawca będzie dokonywał opisu wykonanych prac
w paszporcie technicznym urządzenia.
9. Potwierdzeniem wykonania przeglądu bądź naprawy będzie wpis w paszporcie technicznym urządzenia.
Wpis ma zawierać co najmniej następujące informacje:
a) datę wykonania czynności,
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b) informacje o stanie technicznym urządzenia m. in. ( aparat jest sprawny nadaje się do dalszej
eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania),
c) szczegółowy zakres wykonanych czynności w ramach przeglądu/naprawy, zakres czynności
winien się pokrywać z wszystkimi czynnościami wynikającymi z zaleceń producenta,
d) wpisanie daty kolejnego przeglądu.
10. Sposób zgłaszania stwierdzonych usterek wymagających naprawy:
a) przez Wykonawcę - o konieczności usunięcia usterek, wymiany części zużytych itp., stwierdzonych
podczas przystąpienia do wykonywania przeglądów technicznych Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego niezwłocznie maksymalnie w ciągu 24 godzin liczonych w czasie dni roboczych, od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przedstawiając jednocześnie
kalkulację cenową do akceptacji Zamawiającemu, określającą planowaną liczbę roboczogodzin,
materiały i ich ilość oraz ceny, a także ostateczny koszt naprawy,
b) przez Zamawiającego – w przypadku awarii sprzętu medycznego Zamawiający o zdarzeniu zawiadamia
Wykonawcę emailem lub faksem. Wykonawca podejmuje czynności naprawcze polegające na stawieniu
się w siedzibie Zamawiającego maksymalnie w ciągu 48 godzin. W przypadku gdy awaria powoduje
konieczność wymiany części, zespołów, podzespołów, itp., Wykonawca każdorazowo przed
przystąpieniem do czynności naprawy przedkłada Zamawiającemu do akceptacji kosztorys naprawy. Po
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego Wykonawca przystępuje do czynności naprawczych. Awaria
zostanie usunięta maksymalnie w ciągu 72 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy).W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych
spoza granic Polski awaria urządzenia może zostać usunięta w terminie do 7 dni.
11. Poprzez przeglądy techniczne i naprawy aparatury i sprzętu medycznego należy rozumieć zapewnienie
przez Wykonawcę sprawności technicznej sprzętu i aparatury przez co najmniej 90% ustalonego okresu
rocznego.

§4
ZAPŁATA ZA USŁUGĘ
1. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie raport serwisowy dotyczący danego zlecenia podpisany
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy załączony do faktury.
2. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na wystawionej
przez niego fakturze w ciągu ….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod
względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez
Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności będzie biegł na nowo od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury skorygowanej.
4. W przypadku faktur za naprawy aparatury medycznej wszystkie pozycje składające się na należność z tytułu
naprawy winny być potwierdzone raportem serwisowym zatwierdzonym przez pracownika Sekcji Aparatury
Medycznej i Sprzętu.
5. W przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o wyłączeniu z eksploatacji na stałe któregokolwiek z
urządzeń, powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie za niewykonane przeglądy.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia
i odprowadzenia podatku.
8. Zwłoka w zapłacie nie może stanowić podstawy odmowy realizacji zamówienia będącego przedmiotem
niniejszej umowy i opóźnień w realizacji usługi.

§5
Odpowiedzialność Wykonawcy, polisa OC
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za jakość realizowanych usług w ramach niniejszej
umowy oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa zarówno własnym pracownikom, jak i wobec osób
trzecich.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone w związku
z realizacją niniejszej umowy zarówno wobec Zamawiającego (i jego pracowników, współpracowników), jak i
wobec osób trzecich czy też wobec pracowników własnych Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest
przez cały okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej związanej z jej realizacją. Jeżeli polisa nie obejmuje całego okresu
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego przedłużania jej w okresie
trwania umowy i bezzwłocznego przedkładania jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
§6
Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za zwłokę w podjęciu czynności naprawczych, powyżej 48 godz. – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień
zwłoki;
b) w razie stwierdzenia naruszenia zasad BHP lub PPOŻ, zasad dotyczących poufności
i bezpieczeństwa informacji oraz w razie odmowy przedstawienia dokumentów, żądanych przez
Zamawiającego w ramach auditu lub kontroli prawidłowości realizacji umowy – w wysokości 1000,00
złotych za każdy przypadek naruszenia;
c) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających
zatrudnianie określonych w umowie osób na podstawie umów o pracę – Zamawiający ma prawo nałożyć
na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1000,00 złotych;
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części umowy z tym, że odstąpienie od umowy
będzie poprzedzone wezwaniem do należytego wykonania umowy.
2. Kary umowne są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich naliczania mogą zostać
zsumowane.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych
wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
4. Kary umowne nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona
Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
6. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar
umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania bądź związanych z odstąpieniem.
7. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 w sytuacji, gdy
Wykonawca przedstawi dowody na to, że opóźnienie w realizacji umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych
od niego.
§7
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Strony ustalają, że następujące osoby są odpowiedzialne za realizację umowy i będą uprawnione do
kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy:
a. ze strony Zamawiającego – …………………………… tel. ………………………., e-mail: …………………………..
b. ze strony Wykonawcy – …………………………… tel. ………………………., e-mail: …………………………..
2. Zgłaszanie awarii, napraw, przeglądów itp., odbywać się będzie na nr tel. ..............., fax..............., email
....................Wykonawcy

§8
Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie
1. Umowa obowiązuje: od dnia …………………… do dnia ……………………….. tj. 36 m-cy.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.
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3. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę niniejszej umowy lub nieprzestrzegania przez
Wykonawcę zapisów umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 5.
4. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie.
5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić:
a) w trybie określonym w art.145 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych,
b) w przypadku co najmniej 3- krotnego wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową,
c) w przypadku nienależytego wykonania umowy stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów
(co najmniej 1 zdarzenie),
d) w przypadku wykonywania usługi niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) jeżeli Wykonawca odmówi wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również z przyczyn dotyczących Wykonawcy gdy:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy,
c) Wykonawca przerwał realizację usługi,
d) Wykonawca utracił prawo realizacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy na podstawie
odrębnych przepisów.
7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia
poza roszczeniem o zapłatę za usługi już wykonane.
9. Odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar
umownych.

§9
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
1. Zamawiający, stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw pod groźbą
zapłaty kary umownej, na zasadach określonych w niniejszej umowie, których wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
Zamawiający wymaga, aby ww. czynności o ile nie są (lub będą) wykonywane przez osobę w ramach
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy dostarczył
Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia i aby wykaz był aktualizowany
na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych.
3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania
ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów.
4. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Dowodami mogą
być:
a) Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie
Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os. fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L119 04.05.2016,str.1) (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
b) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy.
c) Poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os. fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L119 04.05.2016,str.1).
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
6. W zakresie spółki osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności
określonych powyżej przez Zamawiającego, jak również w zakresie przedsiębiorców, prowadzących
działalność gospodarczą jednoosobowo, którzy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności
określonych powyżej przez Zamawiającego, Zamawiający nie stawia wymogu zatrudniania na umowę
o pracę.
§ 10
Obowiązki w zakresie BHP i P.POŻ.
1. Wykonawca realizujący na rzecz Zamawiającego usługi zgodne z postanowieniami niniejszej umowy
zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania
porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i
P.POŻ.
2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do natychmiastowego zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub
potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji niniejszej umowy na terenie i w
obiektach Zamawiającego (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i
BHP).
§ 11
Bezpieczeństwo informacji
1. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca
powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w
trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej umowy,
Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
3. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje
szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 12
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której nastąpił wybór Wykonawcy, umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących
przypadkach:
- nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego,
bądź;
- wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu
świadczeń zdrowotnych, bądź;
- w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń
wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
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- w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych usług od Wykonawcy
(nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się Zamawiającemu niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający nie może zmienić wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych
w ramach zamówienia podstawowego;
b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego;
c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Strony dopuszczają inne zmiany istotnych postanowień umowy również jeżeli zostały spełnione następujące
warunki:
a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
4. Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności (aneks do umowy). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 (dodatkowe
dostawy) oraz w ust. 4 (okoliczności nieprzewidziane) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy
odpowiednio BZP lub przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
5. W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć
również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy.
6. Zmiany postanowień umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy
7. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to
w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej
treści,
- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany
pierwotnie w umowie lub
- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
- polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w
przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. W każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy w zakresie elementów
nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w umowie również w
razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz
zmienić umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do
przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.
9. Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian, strony mają zawsze prawo wydłużyć
okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 1 rok) z tym zastrzeżeniem że łączny okres
obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata – w przypadku niewyczerpania maksymalnej
wartości brutto umowy.
10. Strony dopuszczają również w trakcie obowiązywania umowy zmiany cen towaru będącego przedmiotem
umowy na zasadach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących
przypadkach:
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez
zmian,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez
Wykonawcę udowodnione.
11.
O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 10 lit. a strona zainteresowana zmianą winna
pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem,
obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć,
wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania
uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, jeżeli
realizacja umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może
odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa
ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli
zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie znajdą nowe, podwyższone stawki podatku VAT).
12. Zmiany wynagrodzenia z tytułu o którym mowa w ust. 10 lit. b, będą dokonywane wg. następujących
zasad:
a) w przypadku zwiększenia ww. wynagrodzenia Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian
powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu
wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą
obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do
umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę,
Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu
wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie będą
miały ceny dotychczasowe,
b) w przypadku zmniejszenia ww. wynagrodzenia Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian
powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z
propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w
życie przepisów zmniejszających wysokość wynagrodzenia minimalnego.
13. Zmiany wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w ust. 10 lit. c, będą dokonywane wg. następujących
zasad:
a) w przypadku zwiększenia ww. obciążeń Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien
złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z
uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po
podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie
zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo
do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego,
jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie będą miały dotychczasowe ceny,
b) w przypadku zmniejszenia ww. obciążeń Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian
powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z
propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały ze skutkiem od
dnia wejścia w życie przepisów przewidujących nowe, zmniejszone ceny.
14. Zmiany wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w ust. 10 lit. d, będą dokonywane wg. następujących
zasad:
a) w przypadku, gdy zmiana spowodowałaby zwiększenie obowiązków finansowych Wykonawcy,
Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny
wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi
dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony
stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1
m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z
zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe
będą składane, zastosowanie będą miały dotychczasowe ceny,
b) w przypadku, gdy zmiana spowodowałaby zmniejszenie obowiązków finansowych Wykonawcy,
Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek
dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową.
Zmiany będą obowiązywały ze skutkiem od dnia wejścia w życie przepisów przewidujących nowe,
zmniejszone ceny.
15. Niezależnie od powyższego strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru
okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do
stosowania wymienionych form w realizacji dostaw cząstkowych.
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16. Wykonawca oświadcza, że w cenie towaru zawarte są wszystkie koszty pośrednie, w szczególności: koszt
opakowania, ubezpieczenia i transportu do magazynu Zamawiającego w związku z czym zmiany tych
kosztów nie będą stanowić podstawy do proponowania zmiany umowy – za wyjątkiem zmian czynników
opisanych w ust. 10 lit. b, c i d.
17. W przypadku zmiany /wprowadzenia ceny urzędowej towaru cena umowna ulegnie zmianie wyłącznie w
przypadku gdy:
a) cena umowna jest niższa od obowiązującej stawki minimalnej – do wysokości stawki minimalnej,
b) cena umowna jest wyższa od obowiązującej stawki maksymalnej – do wysokości stawki maksymalnej
(jeśli dotyczy)
§ 13
ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA
1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na
osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela
Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z
art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. Każda ze stron zobowiązana jest :
a. powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w
okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów
rozliczeniowych,
b. złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§ 14
AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie
realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca
powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w
trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy,
Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje
szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych,
niezależnie od przewidzianych kar umownych.
§ 15
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Wykonawca dodatkowo oświadcza , iż został poinformowany o tym, że:
1.1 Administratorem danych Wykonawcy jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w
Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, (46) 834-07-50, wsz.skier@lodzkie.pl.
1.2 Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jego danych przez Administratora można kierować do
Inspektora Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w
Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres Administratora lub mailowo
na adres iod@wsz-skier.pl.
1.3. Dane osobowe Wykonawcy jako osoby uprawnionej do wykonania niniejszej Umowy przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO w związku z realizacją Umowy i są one niezbędne do
realizacji Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
1.4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na
polecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 1
pkt. 1.3. powyżej jest niezbędny, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących
przepisów.
1.5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej
zgodnie z przepisami ustawy o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym.
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1.6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu oraz sprostowania swoich danych, nie przysługuje
prawo żądania: usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
1.7.Jeśli Wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490
§ 2 ustawy k.c.
2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą
dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, właściwym do
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo- cenowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 5A do SIWZ
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych/ Pakiet nr 1 i pakiet nr 5
(zwana dalej Umową)
zawarta w Skierniewicach w dniu ..............................
pomiędzy:
Wojewódzkim
Szpitalem
Zespolonym
im.
Stanisława
Rybickiego
w
Skierniewicach,
ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS
0000017228, NIP: 836 10 81 857, REGON: 000657119
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………
zwanym dalej Powierzającym,
a
………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Procesorem.
Powierzający i Procesor zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§1
Przedmiot powierzenia i oświadczenia Stron
Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych jest obowiązkiem prawnym jakiemu podlega
Powierzający w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)(dalej zwane RODO).
Powierzający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych
w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 i na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie powierza
Procesorowi do przetwarzania dane osobowe.
Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku nr 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony
albo ograniczony przez Powierzającego.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy Głównej ………………………………………………. Procesor
zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie
i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy Głównej.
W stosunku do danych osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania:
przeglądanie, porządkowanie, organizowanie.
Z tytułu przetwarzania danych osobowych Procesorowi nie przysługuje prawo do odrębnego wynagrodzenia
poza wskazanym w Umowie Głównej (w tym również na wypadek zmiany zakresu przetwarzania).

§2
Obowiązki i Odpowiedzialność Stron
1. Procesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
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2. W przypadku, gdy Procesor stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa
w art. 40 RODO, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO, jest to
wystarczające do wykazania zapewnienia gwarancji, o których mowa w ustępie poprzedzającym
w zakresie objętym zatwierdzonym kodeksem postępowania lub zatwierdzonym mechanizmem certyfikacji.
3. Procesor zobowiązany jest:
1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego, co dotyczy także
przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że
obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Powierzający może
przekazywać Procesorowi instrukcje w zakresie przetwarzania danych osobowych. Instrukcje te mogą
być przekazywane przez Powierzającego drogą elektroniczną na wskazany przez Procesora adres poczty
elektronicznej. Procesor powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5
dni roboczych. Jeżeli Procesor nie będzie w stanie wdrożyć instrukcji we wskazanym terminie, powinien
poinformować Powierzającego o tym fakcie, za pośrednictwem informacji przesłanej na adres e-mail:
iod@wsz-skier.pl i wskazać uzasadnienie dlaczego wdrożenie instrukcji Powierzającego nie było
możliwe. Procesor może również zaproponować nowy termin wdrożenia instrukcji Powierzającego,
który musi zostać zaakceptowany przez Powierzającego,
2) niezwłocznie informować Powierzającego o obowiązku prawnym udostępnienia danych osobowych, o
którym mowa w pkt. 1) powyżej, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielania
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
3) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby odpowiednio upoważnione
do tego,
4) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się
do zachowania tajemnicy, lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania
tajemnicy,
5) jeżeli dane osobowe powierzone Procesorowi do przetwarzania zawierają dane o stanie zdrowia oraz
podlegają tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, procesowania ich
z zachowaniem najwyższej staranności, w tym zakresie zasad bezpieczeństwa i zabezpieczeń systemów
informatycznych
oraz
innych
obowiązków
wynikających
z
przepisów
prawa,
w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz
Umowy,
6) podejmować wszelkie środki wymagane, zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia,
poprzez
wdrożenie
odpowiednich
środków
technicznych
i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku,
7) udostępniać Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków w
zakresie powierzenia przetwarzania danych. Procesor jest zobowiązany udostępnić wszelkie informacje i
dokumenty w terminie 2 Dni Roboczych od przesłania żądania Powierzającego.
4. Procesor zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych
osobowych dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierający następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Procesora oraz Powierzającego, a gdy ma to
zastosowanie – przedstawiciela Procesora oraz inspektora ochrony danych,
2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Powierzającego,
3) gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w
przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO dokumentację odpowiednich
zabezpieczeń,
4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1
RODO.
5. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony
danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Procesor jest zobowiązany
do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Powierzającego.
Procesor jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 Dni Roboczych od przesłania przez
Powierzającego żądania.
6. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Procesor bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Powierzającemu, wskazując w zgłoszeniu:

12

1) opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz
przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych
osobowych, których dotyczy naruszenie,
2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu
kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji,
3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zapobieżeniu naruszeniu
ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego
ewentualnych negatywnych skutków.
7. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy iod@wsz-skier.pl .
8. Jeśli wszystkich informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie da się udzielić w tym samym czasie,
Procesor ma obowiązek ich udzielać Powierzającemu sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
9. Do czasu przekazania Procesorowi instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych,
Procesor podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie
negatywnych skutków naruszenia.
10. Bez wyraźnej instrukcji Powierzającego Procesor nie jest zobowiązany do informowania o naruszeniu
ochrony danych osobowych organu nadzorczego ani osób, których dane dotyczą.
11. Procesor dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Powierzającego danych
osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania
zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Powierzającemu na jego żądanie.
12. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których
przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
13. Jeżeli będzie to niezbędne do właściwej realizacji Umowy Głównej Procesor jest uprawniony do dokonania
dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (dalej
również: „Podprocesor”) na które zgadza się Powierzający pod warunkiem przedstawienia przez Procesora
listy Podprocesów, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Procesor upoważnia Podprocesorów do
przetwarzania danych osobowych powierzonych w ramach Umowy zgodnie z zasadami przewidzianymi w
art. 28 ust. 2 RODO. W szczególności Procesor informuje Powierzającego o zamiarze wyboru nowego
Podprocesora bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od planowanego dnia
zawarcia umowy dalszego powierzenia przetwarzania z nowym Podprocesorem. W sytuacji w której
Powierzający wyrazi sprzeciw wobec korzystania przez Procesora z Podprocesora, Procesor nie jest
uprawniony do zawarcia umowy z Podprocesorem, którego dotyczy sprzeciw.
14. Jeśli do wykonania, w imieniu Powierzającego, konkretnych czynności przetwarzania Procesor dokona
dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych Podprocesorowi, to Procesor
zapewnia, iż Podprocesor wypełnia te same obowiązki ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone
na Procesora w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzane przez niego danych osobowych było zgodne z
wymogami RODO. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie tych obowiązków ochrony
danych osobowych przez Podprocesora.
15. W przypadku, gdy Procesor dokonał dalszego powierzenia danych osobowych, Procesor zapewnia,
iż Podprocesor wypełniać będzie, bezpośrednio w stosunku do Powierzającego, obowiązki wymienione w
ust. 6 oraz ust. 8-9 i ust. 11 powyżej.
16. Procesor zapewni również w umowie z Podprocesorem możliwość realizacji przez Powierzającego kontroli
względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów,
o których mowa w § 3 Umowy). Procesor jest zobowiązany poinformować Podprocesora, że informacje, w
tym dane osobowe, na jego temat mogą być udostępnione Powierzającemu w celu wykonania
przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
17. Procesor odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający
przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza
zgodnymi z prawem instrukcjami Powierzającego lub wbrew tym instrukcjom.
18. Procesor ma obowiązek współdziałać z Powierzającym na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody
wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać
bezpośrednio Podprocesor w stosunku do Powierzającego.
19. W przypadku, gdy za szkodę spowodowaną przetwarzaniem odpowiadają zarówno Powierzający,
jak i Procesor, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę.
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20. W przypadku, gdy Powierzający zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną
przetwarzaniem, ma prawo żądania od Procesora zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części
szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
21. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych Procesor zobowiązany jest informować
(o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Powierzającego
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania
danych
osobowych
przez
Procesora,
o
jakiejkolwiek
decyzji
administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora, o wszelkich kontrolach
i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora, w szczególności
prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z
przetwarzaniem ich danych osobowych.
22. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku
z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem
postanowień RODO wskazanych powyżej.
§3
Prawo kontroli
1. Powierzający posiada prawo kontroli właściwego przetwarzania przez Procesora powierzonych mu danych
osobowych. Procesor na każdy pisemny wniosek Powierzającego zobowiązany jest do udzielenia pisemnej
informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w terminie do 5 Dni Roboczych
od dnia otrzymania wniosku Powierzającego.
2. Procesor umożliwia Powierzającemu lub upoważnionemu przez Powierzającego audytorowi
przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i zobowiązuję się współpracować z Powierzającym
w zakresie dotyczącym wyłącznie realizacji Umowy. Powierzający zobowiązuje się, że jako upoważniony
audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący pośrednio lub bezpośrednio działalność
konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Procesora. Ewentualne czynności kontrolne
będą prowadzone na koszt i ryzyko Powierzającego.
3. Termin przeprowadzenia kontroli zostanie ustalony z Procesorem, jednak kontrola nie może odbyć się
później niż 5 Dni Roboczych od przekazania Procesorowi żądania.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Powierzającego lub upoważniony przez Powierzającego
przedstawiciel audytora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
Procesor zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Powierzającym, dostosować do zaleceń pokontrolnych
zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych.
5. Powierzający ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji
Umowy. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni
Roboczych, na każde pytanie Powierzającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie
Umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych.
6. Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość
przeprowadzania przez Powierzającego (lub podmiot zewnętrzny, któremu Powierzający zleci wykonanie
audytu) audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową
na zasadach określonych w § 3 ust. 1 – 3.
7. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez
prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
8. W przypadku, gdy Procesor audytowany jest za zgodność z przepisami RODO przez niezależny podmiot
trzeci z własnej inicjatywy, Procesor zobowiązuje się udostępnić Powierzającemu na jego żądanie wyniki
tego audytu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
§4
Transfer danych osobowych do państw trzecich
1. Procesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej również: „EOG”), chyba że Powierzający udzieli mu
uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer.
2. Jeśli Powierzający udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego, Procesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:
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a) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje
w Unii Europejskiej lub
b) Powierzający i Procesor lub Podprocesor zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub
wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa
trzeciego.

§5
Czas trwania Umowy
1. Powierzenie trwa przez czas obowiązywania Umowy Głównej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie
Umowy Głównej skutkuje rozwiązaniem Umowy.
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Procesor ma obowiązek usunąć lub zwrócić
Powierzającemu – zależnie od decyzji Powierzającego – wszelkie dane osobowe, które zostały mu
powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy
nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
3. W przypadku wydania przez Powierzającego dyspozycji usunięcia danych osobowych Procesor przesyła
Powierzającemu pisemne potwierdzenie ich zniszczenia.
4. Powierzający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Procesor nie wypełnia
obowiązków wskazanych w § 2 Umowy, lub uniemożliwia Powierzającemu skorzystania z prawa kontroli
wskazanego w § 3 Umowy.
5. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do zawarcia
w umowach z Podprocesorami postanowień, zgodnie z którymi umowy podpowierzenia danych będą
ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po
jednym dla każdej Strony.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, a także
przepisy regulujące prawa pacjenta, zasady wykonywania zawodów medycznych oraz prowadzenia
działalności leczniczej.
3. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.
4. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody
Powierzającego.
5. O ile Umowa główna nie stanowi inaczej, wszelkie spory w związku z niniejszą Umową zostaną poddane pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Powierzającego.

_____________________________
W imieniu Powierzającego

_______________________________
W imieniu Procesora
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
ZAKRES PRZETWARZANIA
Kategoria osób, których dane dotyczą

Pacjent

Rodzaj danych osobowych
Dane zwykłe obejmujące: imię, nazwisko, nr PESEL, datę
urodzenia, adres zamieszkania, wiek, płeć.
Dane szczególnej kategorii obejmujące: informacje
o korzystaniu z usług medycznych, badania diagnostyczne
oraz opisy badań diagnostycznych.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
LISTA PODPROCESORÓW Z USŁUG KTÓRYCH KORZYSTA PROCESOR

1. [___]
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